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Stimată Doamnă Ministru,  

 

 

 

Personalul medical detașat in unități ale sistemului sanitar pentru acoperirea nevoilor legate de 

gestionarea pandemiei in 2020 și 2021 devine disperată. Cetățenii județului Suceava, publicul și personalul 

medical deopotrivă, pe care îi reprezint în Parlamentul României, s-au confruntat cu una dintre cele mai 

agresive forme de manifestare ale pandemiei Covid -19. Eforturile susținute, continue și consecvente pe 

care le-au depus cadrele medicale în spitalele Județului Suceava in anul 2020 precum și in anul 2021 au 

condus la o stare de epuizare pe care, în lipsa resurselor și chiar a propriei remunerații, medicii și 

personalul specializat o depășesc doar printr-un formidabil devotament. În nici un domeniu public sau al 

activității private oamenii nu pot munci fără a fi plătiți, cu atât mai puțin într-o situație de criză așa cum 

este cea pe care o parcurgem în domeniul sanitar, acolo unde medicilor și personalului specializat li se 

solicită de un an și jumătate eforturi supraomenești și sacrificii personale pentru îngrijirea optimă a 

pacienților.  

 

In legătura cu drepturile banești cuvenite personalului medical detașat, conform legii 136/2020, articolul 

19 și conform solicitărilor înaintate de aceștia inclusiv către reprezentanții Județului Suceava în 

Parlamentul României, vă adresez următoarele întrebări: 

 

A/PSD/479/07.06.2021

andreea.dinu1
Typewritten Text
Nr.1713A/07.06.2021



 

- Ce ați dispus în legătură cu adresa 6285/04.05.2021 înaintată Ministerului Sănătății de către 
Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, prin care vi se solicită decontarea 
sumelor reprezentând drepturi ale personalului medical detașat, aferente lunii martie 2021? 

- Ce ați dispus în legătură cu adresele 4241/24.03.2021 și 2689/22.02.2021  si 15801/23.10.2020 
înaintate Ministerului Sănătății de către Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, 
prin care vi se solicită decontarea sumelor reprezentând drepturi ale personalului medical 
detașat, aferente lunilor februarie 2021, ianuarie 2021 și decembrie 2020, respectiv lunii 
septembrie 2020? 

- Care sunt motivele pentru care sumele cuvenite personalului medical detașat, atât la spitalul mai 
sus menționat în Suceava, dar și la celelalte spitale din țară nu sunt plătite la zi și au întârzieri de 
opt luni sau chiar mai mult în unele cazuri? 

 
 
Totodata, având în vedere confuzia care persistă în cazul tarifelor de decontare pe caz ponderat TCP, a 
tarifelor decontate pentru ziua de spitalizare a bolnavilor cronici precum și a tarifelor de decontare pentru 
serviciul de urgență medico-chirurgicală in CPU – astfel încât acestea să acopere cheltuielile generate de 
serviciile specifice și de desfășurarea activității în condiții de siguranță atât pentru medici cât și pentru 
pacienți vă rog să specificați în scris, ca răspuns, care este valoarea acestor tarife de decontare în condițiile 
legii pentru fiecare dintre situațiile precizate mai sus? 
 

Având in vedere starea de alertă în care ne găsim, cu precădere personalul medical din instituțiile aflate 

în subordinea Dvs., vă rog sa îmi transmiteți cu celeritate răspunsuri scrise la întrebările de mai sus. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Eugen Bejinariu 

Deputat PSD 

Suceava 

 

 

 

 

 

 

 




